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 املكذحة :

 جمالت امؼمل حلامًل شهادة جامؼَة يف امحَوموجِا :

متثل مكذحة املكَة وس َةل ثؼلميَة وثثلِفِة مھمة ملك ظلحة املكَة ودلَع
ًخاح حلامًل شهادة جامؼَة يف ختططات لكَة ػلوم امعحَؼة واحلَاة
ا ألظوار انلُساوس واملاسرت وادلكخوراٍ حِر ثضم حوايل  0111غيوان
و 010111وسخة من امكذة يف فروع امؼلوم امفالحِة وامحَوموجِا امكميَاء امؼمل يف احد اجملالت امخامَة :
وامرايضَات وامفزيايء وامثلافة امؼامة ابنلغخني امؼرتَة وامفروس َة ،وػىل امرمغ من
 امخدرٌس يف مجَع ا ألظوار امخؼلميَة
حاجذھا املزتاًدة اإىل امخعوٍر والإضافة ،فھيي حتلق املعلة تًس حة  %60معلحة
كسم امحَوموجِا اخللوًة واجلزًئِة و %01معلحة كسم امحَوموجِا  %01معلحة  خماجر امححر امؼلمي
كسم امؼلوم امفالحِة و %01معلحة اجلذع املشرتك 0كٌل حتوي املكذحة ػىل 10
 خماجر امخحامَل امحَوموجِة امخاتع نلمؤسسات الاسدشفائَة أأو
كاػات كحرية نلمعامؼة جس خلعة حوايل  0111ظامة 0
 كاػات امخدرٌس :
اخملاجر اخلواص
جش متل املكَة ػىل ھَالك تَداغوجِة مذفاوثة ا ألجحام :
مخؼل
 خماجر املؤسسات ا ميَة يف مجَع الاظوار
 10مدرجات ثسؼة  300ملؼد و 10مدرجات ثسؼة  011ملؼد0 كاػة حمارضات جمهزة جبهاز امؼرض ثسؼة  01ملؼد و 00كاػة ثسؼة  01ملؼد خماجر املؤسسات الاكذطادًة
 اخملاجر امخؼلميَة :
 مؤسسات ضياػة ا ألغذًة
جش متل املكَة ػىل  01خماجر ثؼلميَة موزػة ػىل خمخلف امخخططات اكمخايل :
 خمرب املَكروتَوموجِا  -خمرب امكميَاء خمرب امحَوكميَاء خماجر مراكبة اجلودة واميوغَة
 خمرب امؼلوم امفالحِة  -خمرب ػمل امدسمم خمرب ػمل اميحااتت خمرب حرتَة احلَواانت اخملربًة خماجر ضياػة ا ألدوًة و امليخجات امطَدلهَة
 خمرب تَوموجِا احلَوان املطاحل امفالحِة
 خمرب اتظري املاسرت خمرب اتظري مُساوس مدٍرايت امحُئة
 امًشاط امؼلمي :
جشھد املكَة ابلإضافة اإىل امًشاط امرتتوي أأو امؼلمي امؼادي  ،حركَة ػلمَة  حمافظات امغاابت
مس مترة يف شلك حمارضات أأو ملخلِات  ،أأو حبوث ًيجزھا ا ألساثذة يف اإظار
 ادلًوان اموظين نلخعهري
مشارًع امححر 0
 مطاحل امحُئة ػىل مس خوى امحدلايت
 خماجر امححر امؼلمي :
 مت اغامتد خمربي حبر مس ية  0101اتتؼني ملسمي امحَوموجِا وامؼلومامفالحِة0

 ثـارخی امـلكـِـة :
وشبأت املكَة س ية  0110حِر افذخحت يف امحداًة كلسم اتتع ملؼهد
امؼلوم و امخكٌوموجِا ابملركز اجلامؼي ابموادي0
 0101/0112اكن امخؼداد مكون من  0أأساثذة فلط و  01ظامة
جذع مشرتك0
 0100/0101ثدمع كسم امحَوموجِا تؼدد من ا ألساثذة يف خمخلف
امخخططات كٌل ازداد ػدد امعلحة مَطل اإىل حوايل  011ظامة 0
 0100/0100ثوسؼت كامئة ا ألساثذة مَطل ػددمه اإىل  00أأس خاذ
وػدد امعلحة ارثلى اإىل  011ظامة موزػة ػىل  0مس خوايت :س ية
أأوىل واثهَة جذع مشرتك ،س ية اثمثة تَوكميَاء وتَوموجِا وفزًوموجِا
هحاثَة  ،كٌل غرف هذا املومس خترج أأول دفؼة من كسم امحَوموجِا0
 0100/0100وتؼد اغامتد املركز اجلامؼي اإىل جامؼة متت حركِة كسم
امحَوموجِا اإىل لكَة ػلوم امعحَؼة واحلَاة ويف هذٍ امس ية ثدمعت
املكَة تؼدد أأخر من ا ألس خاذة مَطلوا اإىل  02أأس خاذ ملاتل 0011
ظامة0
 0100/0100مت فذح مسارٍن جدًدٍن يف انلُساوس وهٌل ػمل امحُئة
واحملَط وػمل امسموم كٌل مت فذح أأًضا مسارٍن يف املاسرت وهٌل
امحَوكميَاء امخعحَلِة وتَوموجِا وحمثني اميحات مَطل اإجٌليل ػدد
ا ألساثذة اإىل  00أأس خاذ و ػدد امعلحة اإىل 0 0022
 0100/0102مت فذح مسار جدًد يف املاسرت وهو امخيوع امحُيئ
واحملحط ومت اغامتد فرع امؼلوم امفالحِة يف انلُساوس ختطص اإهخاج
هحايت مَطل اإجٌليل ػدد ا ألساثذة اإىل  00أأس خاذ وػدد امعلحة اإىل
0 0011
 0100/0100مت فذح مسار جدًد يف املاسرت ػمل امسموم والاهخاج
اميحايت  ،مَطل اإجٌليل ػدد ا ألساثذة اإىل  01أأس خاذ و ػدد امعلحة اإىل
حوايل 00111
 0101/0102مت ألول مرة فذح فرع جدًد يف ادلكخوراٍ يف ختطيص
تَوموجِا وفزيًوموجِا اميحات و تـِـوكِـمـِـــاء  ،مَطل اإجٌليل ػدد
ا ألساثذة اإىل  76أأس خاذ و ػدد امعلحة اإىل حوايل 00011

 اكسام املكَة وامخخططات املؼمتدة :
 -0اجلذع املشرتك  :وًضم لك من
 س ية اوىل جذع مشرتك ػلوم ظحَؼة وحِاة س ية اثهَة جذع مشرتك ػلوم ظحَؼة وحِاة س ية اثهَة جذع مشرتك تُئة وحمَط س ية اثهَة جذع مشرتك ػلوم فالحِة -0كسم امحَوموجِا  :وًضم امخخططات امخامَة:
-000مُساوس تَوموجِا وفُس َوموجِا اميحات  :امه املواد املدرسة
 ثطيَف اميحات -تَوموجِا وفس َوموجِا هحات -تَوكميَاء هحاثَة  -ػمل امرتتة  -ػملأأمراض اميحات
 -000مُساوس ػمل امحُئة و احملَط  :أأمه املواد املدرسة
جِومورفوموجِا  -ػمل امخلوث  -ػمل املياخ  -امخعور ادلامئ
 -000ماسرت امخيوع امحُيئ و فزيًوموجِا اميحات
 -000ماسرت امخيوع امحُيئ و احملَط
 -200دكخوراٍ تَوموجِا و فزيًوموجِا اميحات
 -0كسم امحَوموجبا اخللوًة واجلزًئِة  :وًضم امخخططات امخامَة :
-000مُساوس تَوكميَاء  :أأمه املواد املدرسة
مِخاتومزيم -ػمل الإىزميات -مٌاػة -ػمل امطَدةل -حتامَل تَوموجِة -تَوكميَاء خلوًة
-000مُساوس ػمل امدسمم  :أأمه املواد املدرسة
ػمل امدسمم املؼمق  -ثلوث تُيئ  -تَوموجِا خلوًة  -حتامَل تَوموجِة
 -000ماسرت تَوكميَاء ثعحَلِة0
 -000ماسرت ػمل امدسمم0
 -200دكخوراٍ تِـوكميَاـء
 -0كسم امؼلوم امفالحِة  :وًضم امخخططات امخامَة :
 -000مُساوس اإهخاج هحايت  :أأمه املواد املدرسة
اهخاج امفسائل و امحذور -امسلي -امخحسني امورايث نليحااتت-امزراػات امكربى-
امزراػات ادلامئة -امزراػات امحلومَة0
 - 000ماسرت اإهخاج هحايت0

 هَئة امخدرٌس وػدد امعلحة حسة امخخططات :
 -0ػدد أأساثذة املكَة س ية 0101
امؼدد
امرثحة
10
أأس خاذ حمارض أأ
12
أأس خاذ حمارض ب
00
أأس خاذ مساػد أأ
00
أأس خاذ مساػد ب
62
أأس خاذ مؤكت
140
اجملموع
 -0ػدد ظلحة انلُساوس س ية 0101
امؼدد
املسم
0000
اجلذع املشرتك
420
امحَوموجِا
445
امحَوموجِا اخللوًة و اجلزًئِة
120
امؼلوم امفالحِة
2673
اجملموع
 -0ػدد ظلحة املاسرت س ية 0101
امؼدد
املسم
282
امحَوموجِا
295
امحَوموجِا اخللوًة واجلزًئِة
132
امؼلوم امفالحِة
709
اجملموع
 -0ػدد ظلحة ادلكخوراٍ س ية 0101
امؼدد
امخخطص
10
تَوموجِا وفزيًوموجِا اميحات
10
تـِـوكِـمـِـــاء
06
اجملموع

